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تولید محصوالت برند ثمیـــن به همت جمعی از متخصصان و 
صاحـــب نظران با هدف رفع نیاز بیماران مبتال به مشـــکالت، 
بیماری ها و عوارض پوســـت،بالغ بر دو دهه پیش پایه گذاری 

شد.
اغلب محصوالت برنـــد ثمین با کاربردهـــای مختلف جهت 
بازگرداندن طراوت به پوســـت، رفع خشـــکی و اگزما که جزء 
شایعترین مشکالت پوست در ایران و جهان محسوب میشود در 

سال ١٣٨٣تولید شده است.
    نرم کننده و مرطوب کننده های پوست ثمین بر پایه بهره گیری از 
دو مـــاده کلیدی موثر، اوســـرین و اوره طبق فرموالســـیون 
اختصاصی و درصدهای مختلف برای کودکان و بزرگساالن تولید 

شده است.
میان تولید محصوالت ثمین در البراتوار بهداشـــتی گل افشان 
آرایش و انگیزه برای توســـعه و گســـترش سایر محصوالت و 
برندهای تولیدی این شرکت ارتباط نزدیکی وجود دارد. اکنون 
تعدادی از محصوالت ثمین، متفـــاوت اما منطبق با درجات و 
انواع مختلف خشـــکی پوســـت، تولید و در اختیار پزشکان و 

هموطنان عزیز قرار دارد.
شـــما میتوانید محصوالت برند ثمین را از داروخانه ها و مراکز 
معتبر عرضه محصوالت بهداشتی آرایشـــی سراسر کشور و یا 
بصورت آنالین از ســـایت رسمی شرکت گل افشان آرایش تهیه 

فرمایید.



S A M I N

خرید آنالیـن

حجم: ١٠٠ میلی گرم ویژگی ها:

محافظ پوست های خشک و آسیب دیده

حفظ طوالنی مدت رطوبت و نرمی پوست 

مناسب انواع اگزمای پوست بدن، دست و صورت 

فاقد رنگ و بو به منظور پیشگیری از آلرژی احتمالی

مناسب افراد مبتال به اگزمای آتوپیک، ایکتیوز، پسوریازیس

حجم: ١٠٠ میـلی گرم ویژگی ها:

نرم کننده و مرطوب کننده 
مناسب پوست بدن، دست و پا

مناسب برای درمان اگزمای پوست
حاوی ۵٪ اوره

درمان خشکی و آسیبهای متوسط تا شدید پوست
کاربردی رترین ترکیب جهت رفع ترک پا، زبری آرنج و زانو

مناسب افراد مبتال به اگزمای آتوپیک، ایکتیوز، پسوریازیس
این کرم به دلیل کاربرد برای افراد دارای پوست حساس، فاقد رنگ و عطر است.

نرم کننده ثمین حاوی اوسرین و اوره ٪۵  

Emollient Cream (Urea5%)

نرم کننده ثمین حاوی اوســـرین 
Emollient Cream

خرید آنالیـن
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خرید آنالیـن

حجم: ١٠٠ میلی گرم ویژگی ها:

نرم کننده و مرطوب کننده 
مناسب پوست بدن، دست و پا

مناسب برای درمان اگزمای پوست
حاوی ۱۰٪ اوره

درمان خشکی و آسیبهای متوسط تا شدید پوست
کاربردی رترین ترکیب جهت رفع ترک پا، زبری آرنج و زانو

مناسب افراد مبتال به اگزمای آتوپیک، ایکتیوز، پسوریازیس
این کرم به دلیل کاربرد برای افراد دارای پوست حساس، فاقد رنگ و عطر است.

حجم: ١٠٠ میـلی گرم ویژگی ها:

فاقد ماده زیانبار پارابن
مناسب پوست حساس کودکان

مرطوب کننده و رطوبت رسان پوست
 حاوی زینک اکساید ( مهار کننده رشد باکتری)

حاوی ۳٪ اوره
حاوی بیسابولول با خاصیت ضدالتهاب و ضد حساسیت

نرم کننده پوست و مناسب درمان التهاب ناحیه پوشک کودک (دایپرراش)
این کرم به دلیل کاربرد برای افراد دارای پوست حساس، فاقد رنگ و عطر است.

نرم کننده ثمین حاوی اوسرین و اوره ٪۳
(ویژه کودکان)

 Emmolient Cream with Eucerine & Zinc Oxide
(Urea 3%) for Children

نرم کننده ثمین حاوی اوسرین و اوره ٪۱۰  

Emollient Cream (Urea10%)

خرید آنالیـن
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خرید آنالیـن

حجم: ۱۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

مناسب پوست های خشک و حساس

ایجاد حس طراوت و نرمی پوست پس از استحمام

حاوی مرطوب کننده های قوی اوره، اوسرین و آمونیوم الکتات

حجم: ٣٠ میـلی گرم ویژگی ها:

مخصوص نواحی بسیار خشک و زبر پوست

مناسب جهت از بین بردن الیه شاخی و فلسی پوست

حاوی ترکیبات نرم کننده و ضد التهاب برای جلوگیری از التهابات پوستی

 (Callus) بهبود دهنده ضایعات نواحی ضخیم شده پوست، مانند میخچه، پینه

ترکیبی از اوره ۳۰درصد، آالنتوئین، آمونیوم الکتات،اسید الکتیک، اسید سالیسیلیک 

ژل مرطوب کننده قوی ثمین حاوی اوره ٣٠٪ 

Moisturizing & Soothing Gel Urea30%

لوســـیون بـــدن ثمیـــن
Body Lotion

خرید آنالیـن
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خرید آنالیـن

حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

نرم کننده و رطوبت رسان

ضد ترک و خشکی پوست

حاوی ویتامین E (آنتی اکسیدان قوی)

حجم: ۱۵ میـلی گرم ویژگی ها:

درمان خشکی و ترک لب ها

مرطوب کننده و ترمیم کننده لب ها

حاوی روغن آرگان جهت حفظ رطوبت پوست

حاوی بیسابولول با خاصیت ضدالتهاب و ضد حساسیت

سرشار از ویتامین A و E (کمک به نوسازی سلول های پوستی)

حاوی روغن بادام شیرین، روغن جوانه گندم، روغن دانه ماکادمیا، شی باتر

کـــرم تـــرک لـــب ثمیـــن
Lip Balm

وازلیـــن ثمیـــن
Vasel ine

خرید آنالیـن
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حجم: ۵۰ میلی گرم ویژگی ها:

الیه بردار سلولهای سطحی پوست(اپیدرم)

کمک به کاهش لک های پوستی و کک مک

دارای ماده آلفا هیدروکسی اسید (الیه بردار و روشن کننده پوست)

حاوی آالنتوئین و بیسابولول (مرطوب کننده و کاهنده التهابات پوستی)

حاوی عصاره بیربری، شیرین بیان، کوجیک اسید(مشابه گیاهی هیدروکینون)

حاوی یکی ازمشتقات "ویتامین ث" به عنوان آنتی اکسیدان با کاهش اثرات پیری 

فاقد ماده زیانبار پارابن

 AHA کرم روشن کننده  ثمین  حاوی
AHA Lightening Cream

خرید آنالیـن
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